Hướng dẫn đương đi đến
n Thiên Phư
Phước

Địa chỉ trung tâm
Thiên Phước
156 đường An Phú Đông 11
P. An Phú Đông
Q.12, TP.HCM
Điện thoại: (+084 8) 3719 7343

Từ trung tâm thành phố










Đi thẳng Nguyễn thị Minh Khai, rẽ
r phải
Tiếp tục đi thẳng
ng Nguyễn
Nguy thị Minh Khai, qua cầu Thị Nghè vào đườ
ờng Xô Viết Nghệ tĩnh
Tiếp tục đi Xô Viếtt Nghệ
Ngh Tĩnh đến bùng binh (có cái đồng hồ) thì đi thẳng
th
Tiếp tục đi từ Xô VIếtt Nghệ
Ngh Tĩnh thì tên đường đổi thành Quốc lộ 13, qua cầu
c Bình Triệu
Tiếp tục chạy thẳng
ng Qu
Quốc lộ 13, đến bùng binh cầu vượt Bình Phướ
ớc, rẽ trái vào hướng
Quốc lộ 1A
Đi thẳng Quốc lộ 1A, khoảng
kho
1km thì qua chùa Khánh An (nằm
m bên ph
phải)
Đi thẳng đến đường
ng Vườn
Vư Lài, đánh vòng phía bên trái để chạyy hư
hướng ngược lại của
Quốc lộ
Chạy 900m qua cây xăng,
ăng, rẽ
r phải vào đường An Phú Đông 11
Chạy thẳng
ng 500m, Thiên Phư
Phước nằm phía bên phải

Từ quận
n 3, Tân Bình và Phú Nhuận
Nhu










Đi thẳng
ng Hai Bà Trưng, tên đư
đường trở thành Phan Đình Phùng, tiếp
p tục
t đi thẳng
Tên đường đổii thành Nguyễn
Nguy Kiệm, đi thẳng đến giao lộ, đi thẳng
ng về
v phía bên phải
Tiếp tục chạy trên đườ
ờng Nguyễn Thái Sơn, đi thẳng khoảng
ng 1km rrẽ trái vào Phạm Ngũ
lão
Thẳng Phạm Ngũ Lão đến
đ ngã 6, đi thẳng vào Nguyễn Oanh
Qua cầu An Lộc, tiếp tụ
ục hạy trên đường Hà Huy Giáp
* Trước cầu vượtt Ga (KHÔNG CHẠY
CH LÊN CẦU VƯỢT) rẽ theo hướng
ng phải
ph của cầu
Rẽ phải trước giao lộ chữ
ch T trên Quốc lộ 1A
Đi thẳng khoảng
ng 1.5km đến
đ đường Vườn Lài chạy qua khỏi trụ đèn giao thông
Chạy tiếp
p 900m, qua cây xăng 33 và rẽ
r vào đường
ng An Phú Đông 11
Thẳng
ng 500m Thiên Phước
Phư nằm phía bên phải
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